
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

:  بتاريخ (النظامـي الســوق) التداول جلســة ملخص
 (isx60 مؤشر )

476.78االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد476.941,382,608,075 االغالق

24المتدولة الشركات0.03% التغير نسبه

9المرتفعة0.16826,907,357(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

11المستقره557

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BBOB0.4000.380-5.00بغداد مصرفBUND0.0600.07016.67المتحد المصرف

NGIR0.7400.720-2.70للتأمين الخليجAIRP13.00014.30010.00الزراعية المنتجات

IMAP1.4801.450-2.03الدوائية المنصورNAME0.5500.5805.45للتأمين االمين

SKTA4.3404.280-1.38الكرخ العاب مدينةSMRI1.6901.7503.55العقارية  المعمورة

AIPM4.6104.7001.95اللحوم تسويق

AISP7.2007.3001.39البذور انتاج

INCP2.2302.2500.90الكيمياوية الصناعات

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BBOB390,788,83147.30.380بغداد مصرفBBOB1,009,652,18773.00.380بغداد مصرف

AISP120,122,26114.57.300البذور انتاجBUND86,000,0006.20.070المتحد المصرف

IMAP97,953,15011.81.450الدوائية المنصورIMAP67,457,0004.91.450الدوائية المنصور

TASC61,596,1507.47.010سيل اسياBIME63,411,5574.60.110االوسط الشرق مصرف

IBSD44,564,4045.43.450الغازية  بغدادBCOI61,800,0004.50.440التجاري المصرف

INCP29,432,7073.62.250الكيمياوية الصناعاتAISP16,319,6251.27.300البذور انتاج

BCOI27,192,0003.30.440التجاري المصرفBSUC13,215,4221.00.400سومر مصرف

1,317,855,79195.32771,649,50493.32

826,907,357الكلي مجموع1,382,608,075الكلي مجموع

الجلسة بعد العقود بعض بتعديل السوق قيام بسبب تكون قد السوق يصدرها التى الالحقة والنشره الملخص هذا بين اختالف وجود حالة في:-   مالحظة

المتداولة االسهم عدد

 التداول حجم

العقود عدد

2020/11/23

 خسارة االكثرربحية االكثر

التداول حجم حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم عدد حسب نشاطاً االكثر الشركات

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq



 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

:  بتاريخ (الثاني الســوق) التداول جلســة ملخص
 

47المدرجة الشركات عدد2,006,670,000

5المتدولة الشركات

0المرتفعة2,001,826,100

2المنخفضة

3المستقره15

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

  التغير

%

BLAD0.1600.150-6.25االسالمي العطاء مصرف

BROI0.4000.390-2.50العراقي االئتمان مصرف

الشركة اسم
 رمز

الشركة
المتداولة االسهم عدد

 النسبة

 الى

 ) الكلي

%)

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

 العراق امين مصرف

االسالمي
BAME2,000,200,00099.71.000

 العراق امين مصرف

االسالمي
BAME2,000,200,00099.91.000

BROI939,0000.00.390العراقي االئتمان مصرفBLAD4,000,0000.20.150االسالمي العطاء مصرف

BLAD620,0000.00.150االسالمي العطاء مصرفBROI2,400,0000.10.390العراقي االئتمان مصرف

BINT34,6000.01.730االسالمي الدولي المصرفSAEI50,0000.00.650العقارية لالستثمارات االمين

SAEI32,5000.00.650العقارية لالستثمارات االمينBINT20,0000.01.730االسالمي الدولي المصرف

2,006,670,000100.002,001,826,100100.00

2,001,826,100الكلي مجموع2,006,670,000الكلي مجموع

الجلسة بعد العقود بعض بتعديل السوق قيام بسبب تكون قد السوق يصدرها التى الالحقة والنشره الملخص هذا بين اختالف وجود حالة في:-   مالحظة

المتداولة االسهم عدد

 التداول حجم

العقود عدد

2020/11/23

 خسارة االكثر

التداول حجم حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم عدد حسب نشاطاً االكثر الشركات

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


